
.....................................................................                                                Malbork, dnia..........................  

( nr rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia ) 

 

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA  

O SAMODZIELNOŚCI LOKALU 
 

Inwestor : ...................................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................................................ 
(imię i nazwisko lub nazwa instytucji, adres, telefon) 

 

Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 

716 z późn. zm.), wnoszę o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu1 

.................................................. wraz z pomieszczeniami do niego przynależnymi2 ………………. 

w celu ustanowienia odrębnej własności lokalu znajdującego się w budynku Nr .................... położonym 

w ....................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

(podać dokładny adres – numer działki, obręb ewidencyjny, jednostka ewidencyjna) 

Interes prawny: 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

(cel wydania zaświadczenia) 

 

Załączniki3: 
1. wyrys z mapy ewidencyjnej z oznaczoną lokalizacją budynku, 

2. inwentaryzacja lokalu i pomieszczeń przynależnych ze wskazaniem ich lokalizacji na rzucie 

odpowiedniej kondygnacji wykonany przez osobę uprawnioną (rzeczoznawcę majątkowego, osobę 
z uprawnieniami budowlanymi); 

3. W przypadku istnienia budynku po dniu 01.01.1995r. należy przedłożyć: 

1) Zaświadczenie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) lub w przypadku 
braku MPZP decyzję o warunkach zabudowy, 

2) Pozwolenie na budowę lub skutecznie dokonane zgłoszenie, 

3) Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie (w przypadku gdy obiekt nie wymaga takiej decyzji należy 

przedłożyć zawiadomienie o zakończeniu budowy); 
4. W przypadku istnienia budynku przed dniem 01.01.1995r. należy przedłożyć: 

1) Dokument potwierdzający fakt jego istnienia przed w/w datą; 

5. dowód potwierdzający  wniesienie opłaty skarbowej; 
6. upoważnienie (pełnomocnictwo) udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy. 

 

 

 

.................................................................................. 
(podpis wnioskodawcy lub osoby przez niego upoważnionej) 

 

                                                
1 Wpisać funkcję, np. mieszkalna, usługowa, lub inną.  
2 Wpisać rodzaj pomieszczenia przynależnego 
3 Niepotrzebne skreślić 
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INFORMACJA 

Z uwagi na obowiązek stosowania od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. U. 

UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) (dalej: Rozporządzenie RODO), aktualne będą poniższe zasady związane z przetwarzaniem 

udostępnionych dla Powiatu Malborskiego, Starostwo Powiatowe w Malborku – Pani/Pana danych osobowych: 

I. Administratorem danych jest Powiat Malborski, Starostwo Powiatowe w Malborku, adres: Plac Słowiański 17, 82-200 

Malbork. 

 

II. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Piotrem Szumko – jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej pod 

adresem – iod@powiat.malbork.pl 

 

 

III. W/w administrator danych osobowych, zgodnie z art. 6 Rozporządzenia RODO przetwarza dane osobowe, 

w przypadku gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: 

1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub 

większej liczbie określonych celów; 

2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do 

podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; 

3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; 

4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby 

fizycznej; 

5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; 

6. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych 

przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec 

tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające 

ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem. 

 

IV. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z obowiązujących ustaw. 

 

V. W związku z przetwarzaniem udostępnionych przez Pana/Panią danych osobowych przysługuje Pani/Panu: 

1. prawo dostępu do swoich danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO; 

2. prawo do sprostowania swoich danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO; 

3. prawo do usunięcia swoich danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO; 

4. prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO; 

5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych na podstawie art. 21 Rozporządzenia 

RODO; 

6. prawo do przenoszenia swoich danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO. 

 

VI. Dane osobowe mogą być przekazywane: 

1. upoważnionym z mocy prawa podmiotom; 

2. dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz 

poprawności działania systemów; 

3. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji; 

4. podmiotom z którymi współpracuje Administrator w zakresie obsługi interesantów (m.in.: tłumacz przysięgły). 

 

VII. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 

Rozporządzenia RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do 

cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. 

 

VIII. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 

Rozporządzenia RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

 


